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Senzime erhåller CE-MDR godkännande för ny 
engångssensor avsedd för användning på små barn
Pressmeddelande: Uppsala, den 25 mars 2022. Senzime meddelar idag att bolagets TetraGraph-
system nu även godkänts för användning på barn genom CE-MDR godkännande av nya 
engångssensorn TetraSens Pediatric.

Senzimes system för övervakning av neuromuskulär blockad under och efter operation – TetraGraph - 
är sedan 2018 CE-märkt och säljs idag i 29 länder världen över. Nu lanseras TetraSens Pediatric, en 
liten och flexibel sensor som breddar den avsedda patientgruppen av TetraGraph-systemet till att även 
kunna användas på små barn.

Studier visar att barn löper lika hög risk för komplikationer vid användning av paralyserande läkemedel 
som vuxna. Spädbarn och barn har även visat stora variationer och förlängd verkningslängd efter 
administrering av NMB.

Pia Renaudin, VD för Senzime, kommenterar "Användningen av paralyserande läkemedel på barn ökar 
stadigt. Barn utgör en extra känslig patientgrupp där det är svårare att övervaka neuromuskulär aktivitet 
under operation. Vår nya engångssensor TetraSens Pediatric skapar nu förutsättningar för bättre 
monitorering av barn under och efter operation.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Om Senzime

Senzime är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför CE- och FDA-
godkända övervakningssystem för patienter som genomgår anestesi. Senzimes anställda över hela 
världen är engagerade i visionen om en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Sex av tio 
patienter som vaknar upp efter operation har inte återfått full muskelfunktion och riskerar därmed att 
drabbas av kritiska andningskomplikationer.
TetraGraph-systemet hjälper sjukvårdspersonalen att förbättra patientvården och minska 
vårdkostnaderna genom att digitalt och kontinuerligt mäta graden av neuromuskulär blockad under 
och efter operation. Senzime verkar på världens ledande marknader med en marknadspotential på 
över 15 miljarder SEK per år. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (ticker 
SEZI). www.senzime.com
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